


กลวยไมสกุลหวาย (Dendrobium  sw.) 
 (1) เลขท่ีคําขอ : 98/2549 วันท่ียื่นคําขอ : 10 พ.ค. 2549 

(2) ชื่อผูขอ : นายพงศธร   บูรณะเจตน 

(3) ชื่อพันธุพืชใหม : ลัคกี้  ไวท 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม : เกิดจากการกลายพันธุของกลวยไมสกุลหวายพันธุโซเนีย 17  ณ 
สวนกลวยไมบูรณะออรคิด  อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม  พ.ศ.  2542 

กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม : (5) 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช 

เม่ือวันท่ี  19  กันยายน  2540  นําหนอกลวยไมสกุลหวายพันธุโซเนีย 17  จํานวน  15  หนอ  เพื่อขยาย
โดยวิธีเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อท่ีหองปฏิบัติการ  TC Lab จํานวนประมาณ  40,000  ตน 

ตอมาเม่ือตนป  2542  ไดรับตนท่ีเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อไวออกจากหองปฏิบัติการจํานวน  1,000  ขวด  และ
นํามาปลูกในแปลง  จนกระท่ังมีดอกแลวสังเกตดูพบวามีตนท่ีออกดอกมาเปนสีขาวลวนซ่ึงแตกตางจากตนอ่ืนซ่ึงมี
สีดอกเปนสีมวงแดง  จึงคัดเลือกไวเพื่อทําการสังเกตุลักษณะและจะทําการเพ่ิมจํานวนตนตอไป 

หลังจากท่ีไดทําการสังเกตุและปลูกตนท่ีมีดอกสีขาวในกระถางใหญไดประมาณ  1  ป  จึงไดนําหนอ
ไปขยายเนื้อเยื่อท่ีหองปฏิบัติการของบริษัท  บางกอกฟลาวเวอรเซ็นเตอร  จํานวน  2  หนอ  เพื่อเพ่ิมจํานวนเม่ือวันท่ี  
13  มีนาคม  2545   

จนกระทั่งในป  2547  ไดรับไมขวดจากหองปฏิบัติการ  2,500 ขวด  ไดนํามาปลูกลงในแปลง  6 ไรเศษ  
จํานวนประมาณ 100,000  ตน 

 ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม 

 ลักษณะการใชประโยชน เปนหวายตัดดอก 
 ลักษณะเดนประจําพันธุ ดอกเปนสีขาวทั้งดอก  บริเวณกลางปากเปนสีชมพูออนๆ ดอกเปนกึ่งฟอรม
กลม  ดอกเรียง  2  แถว 
 ลักษณะตน ขนาดของตนใหญ  ลําลูกกลวยหนาปานกลาง  (2.1-3.1  ซม.) 

ลักษณะใบ ใบมีความยาวและความกวางปานกลาง  ใบมีสีเขียว  
 ลักษณะของชอดอก การเรียงตัวของดอกบนชอดอกเปน  2  แถว  ระยะหางของดอกบนชอหางกันปาน
กลาง  จํานวนชอดอกตอลําลูกกลวย  3-5  ชอดอก  จํานวนดอกบนชอดอกประมาณ  20  ดอก  ความยาวชอดอกยาว
มากกวา  60  ซม. 
 ลักษณะกานชอดอก กานชอดอกยาวมากกวา  15  ซม.  แกนกลางชอดอกตรง  กานดอกไมบิด  กานดอก
เปนสีเขียว 

ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 



 ลักษณะดอก ลักษณะฟอรมดอกเปนกึ่งฟอรมกลม  กลีบดอกไมบิด  ดอกดานหนากวาง  6.7  ซม.  ยาว  
6.7  ซม.  กลีบเล้ียงและกลีบดอกหนา  ดอกไมมีกล่ิน 
 ลักษณะกลีบดอก สีพื้นกลีบดอกเปนสีขาว  ไมมีลวดลาย 
 ลักษณะกลีบเล้ียง กลีบเล้ียงดานบนหงาย  กลีบเล้ียงดานขางแผออก  กลีบเล้ียงไมบิด  กลีบเปนสีขาว  
ไมมีลวดลาย 
 ลักษณะปาก หูกลีบปากเปด  ไมมีจุดแตมสีรูปตา  สีพื้นของปากเปนสีขาว  ตรงกลางปากเปนสีชมพู
ออนๆ ริมขอบปากเปนคล่ืนเล็กนอยไมเปนฝอย  เสาเกสรเปนสีขาว 

 
 



กลวยไมสกุลหวาย (Dendrobium  sw.) 
 (1) เลขท่ีคําขอ : 99/2549 วันท่ียื่นคําขอ : 10 พ.ค. 2549 

(2) ชื่อผูขอ : นายพงศธร   บูรณะเจตน 

(3) ชื่อพันธุพืชใหม : บูรณะบลู 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม : เกิดจากการผสมพันธุระหวางกลวยไมสกุลหวายพันธุ  Blue 
Supphire  (แม) และพันธุ  Rosy Pink (พอ)  ณ สวนกลวยไมบูรณะออรคิด  อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม  พ.ศ.  2542 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช 

เร่ิมนํากลวยไมสกุลหวายพันธุ Blue Supphire ซ่ึงเปนพันธุแม Rosy Pink ผสมกับพันธุ  ซ่ึงเปนพันธุ
พอ  เม่ือเดือนมกราคม  2542  จนไดฝกเมื่อวันท่ี  15  ตุลาคม  2542  เพาะฝกในหองปฏิบัติการประมาณ  1  ป  จึง
ไดรับขวดจํานวน  9  ขวด  นําตนท่ีไดไปปลูกในแปลงจนกระท่ังออกดอก 

ทําการคัดเลือกไดตนท่ีมีลักษณะดอกและชอดอกท่ีเดน  จํานวน  1  ตน   และสังเกตุดูจนแนใจ  ตอมา
จึงนําหนอไปเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อท่ีหองปฏิบัติการ  สุภา  ออรคิด  เม่ือวันท่ี  15  มีนาคม  2545  โดยใชเวลาประมาณ  2  
ปคร่ึง  จึงไดรับตนมาปลูกในแปลงอีกคร้ัง 

สังเกตุไดวากลวยไมสกุลหวายน้ีเจริญเติบโตไดดี  แข็งแรง  ทนทานตอโรค  ใหดอกดก  สีสดใส  จึง
ส้ินสุดกระบวนการเม่ือ พ.ศ.  2545 

 ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม 

ลักษณะการใชประโยชน เปนหวายกระถาง  
ลักษณะเดนประจําพันธุ ดอกเปนสีมวงท้ังดอก  ลําตนตรง  ใบกวางส้ัน  ชอดอกตรง  

 ลักษณะตน ขนาดของตนเล็ก  ลําลูกกลวยหนาปานกลาง  (2.1-3.1  ซม.) 
 ลักษณะใบ ใบมีความยาวและความกวางปานกลาง  ใบมีสีเขียว 
 ลักษณะของชอดอก การเรียงตัวของดอกบนชอดอกเปนแบบกลมรอบชอ  ระยะหางของดอกบนชอชิด
กัน  จํานวนชอดอกตอลําลูกกลวย  3-5  ชอดอก   

ลักษณะกานชอดอก กานชอดอกยาวปานกลาง    กานดอกไมบิด  กานดอกเปนสีเขียว  
 ลักษณะดอก ลักษณะฟอรมดอกเปนฟอรมกลม  กลีบดอกไมบิด  ดอกดานหนากวาง  5.4   ซม.  ยาว  
4.5  ซม.  กลีบเล้ียงและกลีบดอกหนา  ดอกไมมีกล่ิน 
 ลักษณะกลีบดอก สีพื้นกลีบดอกเปนสีมวง  ไมมีลวดลาย 

ลักษณะกลีบเล้ียง   กลีบเล้ียงไมบิด  กลีบเปนสีมวง  ไมมีลวดลาย  
 ลักษณะปาก หูกลีบปากเปดกวาง  ไมมีจุดแตมสีรูปตา  สีพื้นของปากเปนสีมวง  ริมขอบปากเปนคล่ืน
เล็กนอยไมเปนฝอย  เสาเกสรเปนสีขาว 

ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 



 


